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Ordfører har mottatt følgende interpellasjon:
Gjennom media er interpellanten gjort kjent med at Rådmann Odd Magne Utkilen i Askøy
komme er ansatt som daglig leder i Askøy Bompengeselskap AS.
Ved oppslag i Enhetsregisteret, så er det den 10.06.2014 kunngjort at Odd Magne Utkilen er
selskapets daglige leder.
I følge dokument fra Hordaland Fylkeskommune ble selskapet stiftet 23.09.2013 av
Hordaland Fylkeskommune representert ved fylkesordfører Tom-Christer Nilsen og Askøy
kommune ved ordfører Siv Høgtun.
Det ble bestemt vedtekter, eierfordeling og fordeling av styrerepresentasjon og oppnevning av
styrerepresentanter m.m.
I vedtektenes § 7 står følgende ”Dagleg leier vert tilsett av styret.”
Ergo er daglig leder å betrakte som ansatt i en stilling. En må derfor legge til grunn at ved
stillingen så medfølger det en del oppgaver og plikter der forbrukt tid godtgjøres med lønn.
Odd Magne Utkilen er, som nevnt, Rådmann i Askøy kommune fra kommunestyrets vedtak
25.06.2008. Det er utarbeidet egen ”Stillingsbeskrivelse for Rådmannen” der hans myndighet
og forpliktelser er gjengitt. Stillingsbeskrivelsen har vært revidert flere ganger siden
ansettelsen. Men følgende punkt hat stått fast i hele ansettelsesperioden:
11. Annen myndighet pkt 13. ”Rådmannen kan ikke uten samtykke fra kommunestyret ha
annen lønnet stilling eller fast bierverv.”
Interpellanten finner ikke samtykke fra kommunestyret til at rådmannen tiltrer stillingen som
daglig leder i Askøy Bompengeselskap AS.
Interpellanten ser det som hensiktsmessig at politikere og ledere i Askøy kommune ikke har
stillinger og verv i bompengeselskapet. Dette med erfaring fra alle de påpakninger
Vegdirektoratets revisjon kom med ang bruk av bompenger fra Askøybrua AS.
Vi vil vel ikke risikere å havne på nytt i lignende situasjoner, vil vi vel?
Derfor ber jeg ordfører redegjøre for hvorfor rådmannen har stilling som daglig leder i Askøy
Bompengeselskap AS og hva hun vil foreta seg ved at rådmannen har brutt sin egen
stillingsbeskrivelse ved å tiltre en stilling uten kommunestyrets godkjenning.

Ordfører vil gi følgende svar:
Sak om etablering av et bompengeselskap for Askøypakken ble i hht delegasjonsreglementets
funksjonsbeskrivelse for ordfører pkt. 5.2 avsnitt (kl. §9, nr. 5),
behandlet av fungerende ordfører 28.06.13 og det ble fattet slikt vedtak:
1. Askøy kommune vedtar å etablere et bompengeselskap for Askøypakken - Askøy
Bompengeselskap AS - organisert som et aksjeselskap og med fylkeskommunal
aksjemajoritet. Askøy kommune blir aksjonær i selskapet.
2. Askøy kommune slutter seg til vedlagte utkast til vedtekter med foreslått aksjefordeling
for Askøy Bompengeselskap AS.
3. Til styret for Askøy Bompengeselskap AS gis Formannskapet fullmakt til å utpeke
Askøy kommune sine styremedlemmer med personlige vara.
Vedtaket (møteboken) ble godkjent i kommunestyrets møte 31.10.13.
Formannskapet behandlet i møtet 03.09.13, sak 84/13: Askøy Bompengeselskap AS. Valg av
styremedlemmer. Daglig leder. Det ble fattet slikt vedtak:
1. Som Askøy kommunes styrerepresentanter i Askøy Bompengeselskap utpekes:
Repr.
Personlig vara
1. Lasse Solberg
1. Bente Fengestad
2. Stine Soltvedt
2. Terje Mathiassen
2. Askøy formannskap stiller seg positiv til at funksjonen som daglig leder legges til
Rådmannen i Askøy. Kompensasjon for denne oppgaven tilfaller i tilfelle Askøy
kommune.
Formelt innehar rådmannen funksjonen som daglig leder og utfører oppgavene sammen med
administrasjonen i Askøy kommune. Godtgjørelsen tilfaller i sin helhet Askøy kommune, og
ingen i administrasjonen har noe økonomisk kompensasjon for tilleggsoppgavene.
Ordfører kan derfor ikke se at rådmann har brutt sin stillingsinstruks mht «annen lønnet stilling
eller fast bierverv.»
Kleppestø, 02.02.15

Siv Høgtun
Ordfører

